
 

 
Znak sprawy: ZAM/07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                     
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

o wartości poniżej 214.000 euro. 
Ogłoszenie nr 514684-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.  

 
a) pełna nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Wołominie-Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej 
b) REGON: 000310315 
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 05-200  Wołomin, mazowieckie, wołomiński 
d) ulica, nr domu : Gdyńska 1/3 
e) numer tel.: 0-22  76-33-209                                 faks (0-22) 76-33-340 
 

OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ: 
 
• w  przedmiocie zamówienia:   Grażyna Czuba, Pielęgniarka Koordynująca ds. Higieny Szpitalnej tel. 76-33-190,                                                                    

• dokumentacji przetargowej:   Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel.(22)76-33-209,  e-mail:zamowienia@szpitalwolomin.pl 
 
 ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  

 

OOddbbiióórr,,  wwyywwóózz  ii  tteerrmmiicczznnee  uunniieesszzkkooddlliiwwiiaanniiee  ooddppaaddóóww  mmeeddyycczznnyycchh  ww  pprroocceessiiee  DD1100      
                                                        
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CCPPVV::  9900440000000000  --11      uussłłuuggii  uuttyylliizzaaccjjii  nniieecczzyyssttoośśccii 
Miejsce wykonania zamówienia : Szpital Powiatowy w Wołominie  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
TERMIN ( OKRES ) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
 
Termin realizacji zamówienia  – 12 m-cy 
 
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE (W %): 
 

 CENA                                                                                              - 60%,  
 ILOŚĆ SPALARNI;                                                                          - 15% 
 SAMOCHODY WYPOSAŻONE W MONITORING GPS              - 15% 
 POSIADANIE certyfikatu ISO 9001:2009                                  -   5%  
 POSIADANIE certyfikatu ISO 14001:2005                                -   5%  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

 

a) formularz SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Szpitala:  www.szpitalwolomin.pl  - bezpłatnie 
b) kserokopie – koszt 30 zł brutto,  

 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY  
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu 
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu , które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania. 

2. Poniżej warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków; 
 

WARUNKI UDZIAŁU 
 W POSTĘPOWANIU 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE DOKUMENTY  

    Kompetencje i     
    uprawnienia do  
    prowadzenia  
    określonej  
    działalności  
    zawodowej 

Posiadanie udokumentowanych uprawnień do 
wykonywania określonej działalności lub 
czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 

1) aktualne, obowiązujące przez cały czas trwania umowy  
ZEZWOLENIE właściwego organu (aktualną decyzję administracyjną) na 
prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. na ich 
zbieranie, transport i termiczne  unieszkodliwianie odpadów 
medycznych w procesie D10 objętych  przedmiotem zamówienia  tj. 
odpady medyczne o kodach: 180102*, 180103*,180104, 180106*, 
180109.   

Zezwolenie musi być wydane na ilość odpadów przekraczającą lub 
równą przedmiotowi zamówienia. 
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Wykonawca posiadający aktualne zezwolenie wyłącznie  na zbieranie i 
transport zobowiązany jest do załączenia kserokopii umowy na odbiór 
odpadów przez specjalistyczną firmę oraz kopii zezwolenia na 
termiczne unieszkodliwianie odpadów  medycznych w procesie D10 
wydanego dla firmy, z którą zawarł umowę. 

2) w odniesieniu do spalarni - ZAŚWIADCZENIE / DOKUMENT wydane 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy 
miejscowo dla spalarni), z którego wynika, że instalacja jest 
eksploatowana i spełnia wymogi w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji, a ich standardy są dotrzymywane, odpady medyczne 
zakaźne i niezakaźne przekształcane są termicznie (proces D10). Data 
wydania zaświadczenia - maksymalnie 3 m-ce przed dniem składania 
oferty. 

3) w odniesieniu do pojazdów biorących udział w zamówieniu – 
OŚWIADCZENIE/INFORMACJA niezależnego podmiotu zajmującego się 
monitoringiem pojazdów GPS, którego  treść potwierdzi ilość pojazdów 
Wykonawcy posiadających wdrożony system monitoringu GPS.  

4)  Aktualny wpis do rejestru BDO – bazy danych o produktach i 
opakowaniach oraz gospodarce odpadami 

Sytuacja 
ekonomiczna  lub 
finansowa 

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

OPŁACONA POLISA, a w przypadku jej braku, inny dokument 
potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 
100.000 zł    

 

 

 

Zdolności 
techniczne  lub 
zawodowe 

1. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub 
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług lub robót budowlanych w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami; 
2.  wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
WYKAZU/OŚWIADCZENIA: 

a) Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
WYKAZU wraz z informacją o podstawie do dysponowania pojazdami 
do transportu odpadów medycznych ( z określeniem ilości pojazdów 
wyposażonych w monitoring GPS). Na potwierdzenie spełnienia 
warunku zamawiający wymaga  wypełnienia załącznika nr 1C do SIWZ 

b) Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
WYKAZU wraz z informacją, z ilu spalarni będzie korzystać przy 
realizacji zamówienia wraz z ich adresami i tytułami prawnymi do ich 
dysponowania. Na potwierdzenie spełnienia warunku zamawiający 
wymaga  wypełnienia załącznika nr 1D do SIWZ.  
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
OŚWIADCZENIA wraz z informacją, ile osób będzie realizowało 
zamówienie oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 
 

Kryteria selekcji Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań 
w zakresie spełniania tego warunku.  

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
OŚWIADCZENIA. 

Spełnianie przez 
oferowane dostawy, 
usługi lub roboty 
budowlane 
wymagań 
określonych przez 
zamawiającego  

certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą 
zgodność lub sprawozdanie z badań 
przeprowadzonych przez tę jednostkę jako 
środek dowodowy potwierdzający zgodność z 
wymaganiami lub cechami określonymi w 
opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach 
oceny 
ofert lub warunkach realizacji zamówienia; 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
OŚWIADCZEŃ o posiadaniu lub nieposiadaniu: 
1) certyfikatu ISO 9001:2009 w zakresie transportu i utylizacji odpadów 
medycznych 
2)  certyfikatu ISO 14001:2005 w zakresie transportu i utylizacji 
odpadów medycznych 

 Brak podstaw 
wykluczenia 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej , zamiast dokumentów składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków , opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
 
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego 
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku 
lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności; 
 
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 
 



c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 
się o zamówienie; składa zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, 
w zakresie określonym w art.24 ust.1  ustawy. 

 

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania , nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa poniżej , 
zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem , 
właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania . 

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku 
sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub 
grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy 
 
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej 
decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z 
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez 
zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. 
 
 
 

 
 
3. Pozostałe  informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. 

 

1. Ofertę stanowi druk “FORMULARZ OFERTY” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Etapy składania oferty ; 

• ETAP I   
1] Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego - załącznik nr 1 do SIWZ; 
2] Do oferty należy dołączyć wypełnione wstępne oświadczenia, ewentualne pełnomocnictwa - załącznik nr 1A do SIWZ ; 
3] szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  - załącznik 1B do SIWZ,   
4] wykaz  ilości pojazdów wyposażonych w monitoring GPS - załącznika nr 1C ,  
5] wykaz spalarni – załącznik nr 1D wraz z wymaganiami bezwzględnymi . 

• ETAP II  
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia wymaganych w SIWZ w  rozdziale VI oświadczeń lub dokumentów . 

                          
 Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr lokalu): KANCELARIA Szpitala Powiatowego, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin 

b) w terminie do 27/01/2020 r., Godz. 11.00. 

 
Miejsce otwarcia ofert: 
 
a) miejsce otwarcia:  w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): budynek Administracyjny Szpitala pok. Nr 20 lub 19. 

b) termin: 27/02/2020 r., godz. 11.20 .     

                                                                                                                                                                                           

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 
 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert 
 
Wadium :  nie będzie wymagane 

 

 
 

 

 
 

ZATWIERDZIŁ 

 
Dyrektor 

(-) Grzegorz Krycki 
 

___________________________ 

(podpis osoby upoważnionej ) 


